BELEIDSPLAN STICHTING DORPSRAAD DINTELOORD EN PRINSENLAND

1. DOELSTELLINGEN
De hoofddoelstelling van de Dorpsraad is het bevorderen van de leefbaarheid van
de kern Dinteloord en Prinsenland binnen de gemeente Steenbergen in de ruimste
zin des woords.
De Dorpsraad richt zich daarbij op een aantal specifieke doelen:
 behoud van voorzieningen zoals bank, postkantoor, huisarts, apotheek,
winkels, bibliotheek. ‘t Dorpshuis
 behouden van een aantrekkelijk centrum met ruime parkeergelegenheid
 behoud van instellingen zoals een verzorgingstehuis voor ouderen
 behoud van monumenten en monumentale gebouwen
 behoud van een aantrekkelijke woonomgeving met extra aandacht voor
openbaar groen
 het geven van informatie aan burgers op allerlei gebieden en
ontwikkelingen die gericht zijn op of gerelateerd zijn aan Dinteloord zoals
de aanleg van de rijksweg A4 en de aanleg van een kassen gebied en
industrieel complex onder de naam ‘Agro Food Cluster Nieuw Prinsenland’
 het bundelen van activiteiten van de inwoners en de verenigingen
 verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening aan burgers b.v. door de
gemeentelijke instellingen
 bevorderen van dagrecreatie
2. UITVOERING
De Dorpsraad tracht de doelstellingen te verwezenlijken, door:










als bestuur en met ingestelde werkgroepen activiteiten te ontplooien waarbij
de inwoners nauw betrokken worden zoals het opruimen van zwerfvuil
het organiseren van informatie- en discussieavonden om de inwoners de
gelegenheid te geven mee te denken en mee te praten over actuele
onderwerpen die de leefbaarheid van Dinteloord betreffen, zoals de
ontsluitingsweg Oost en de parkeerproblemen op het Raadhuisplein.
het geven van informatie door middel van een website
regelmatig te overleggen met het gemeentebestuur en met ambtenaren over
de voorgenomen plannen zoals het Dorpsontwikkelingsplan
het participeren in werk- en klankbordgoepen ten einde mee te kunnen praten
over plannen en projecten
het houden van enquêtes en onderzoeken om de mening van de inwoners
over bepaalde onderwerpen kunnen te peilen
informatie uit te wisselen met andere Dorpsraden en Leefbaarheidsgroepen
binnen de gemeente Steenbergen
informatie te verkrijgen en uit te wisselen met organisaties die dezelfde
doelen na streven als de Dorpsraad zoals de Verenging Kleine Kernen

3. FINANCIEEL KADER
Inkomsten
De Dorpsraad kent geen leden en is daarom afhankelijk van subsidies, donaties en
inkomsten uit eigen activiteiten.
Met ingang van 2010 is de subsidie van de gemeente Steenbergen aanmerkelijk
verhoogd. Het basisbedrag is verhoogd van € 477 naar €1.500 en tevens is daaraan
toegevoegd een ‘onttrekkingsrecht’ van €0.25 per inwoner wat voor Dinteloord bij
een inwonertal van 5.600 ongeveer neerkomt op € 1.400.
In het verleden heeft een beperkt aantal donateurs een financiële bijdrage geleverd.
De Dorpsraad zal nu trachten de inkomsten uit donaties nieuw leven in te blazen,
maar ook de mogelijkheid van sponsoring door bedrijven en instellingen veder uit te
werken.
Beheer
De fondsen zullen beheerd worden door de penningmeester van de Dorpsraad.
Jaarlijks zal van het gevoerde financiële beleid een verslag worden gemaakt dat
gepubliceerd zal worden op o.a. de website. Voorts zal over dit beleid
verantwoording afgelegd worden in een jaarlijks te organiseren openbare
vergadering, waarbij de stukken vooraf te inzage gelegd zullen worden.
Omdat de Dorpsraad ook subsidie ontvangt van de gemeente is de Dorpsraad ook
verplicht over het financiële beleid verantwoording af te leggen aan de gemeente.
Besteding
De fondsen zullen vrijwel uitsluitend besteed worden aan activiteiten en zaken die de
leefbaarheid van Dinteloord ten goede komen, zoals b.v. de vervanging van een
beeldengroep die gestolen werd.
Om de bestuurskosten te beperken zal het beleid om bij toerbeurt te vergaderen bij
een van de bestuursleden, worden voortgezet.
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